Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.agrodzienniczek.pl
ostatnia aktualizacja: 20 marca 2019 r.
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I.

Uwagi ogólne

1. Agrodzienniczek.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest „AGROFOTO.PL
SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław,
e-mail: biuro@agrofoto.pl.
2. Serwis internetowy agrodzienniczek.pl (Serwis) jest serwisem skierowanym do rolników
prowadzących uprawy polowe, umożliwiającym zalogowanym Użytkownikom prowadzenie
on-line karty polowej, zarządzanie magazynem i generowanie na podstawie danych
wprowadzonych przez Użytkownika raportów dotyczących m.in. upraw, prac polowych, kosztów
związanych z prowadzeniem uprawy oraz dostęp on-line do zapisanych w Serwisie informacji,
a także korzystanie z innych usług oferowanych w ramach Serwisu – poprzez utworzenie Konta
Użytkownika pozwalającego na administrowanie profilem Użytkownika i dostęp do tych Usług.
Serwis nie jest widoczny dla osób niezalogowanych.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania i funkcjonowania
serwisu internetowego agrodzienniczek.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa
i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
4. Regulamin udostępniony jest przez Administratora nieodpłatnie przed zawarciem umowy
o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tj. poprzez zamieszczenie go na stronie
internetowej www.agrodzienniczek.pl w zakładce „Regulamin”.
5. W ramach Serwisu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić
Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty
trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów
ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów, a Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.
II.

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

Administrator – „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (53-609),
ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399, adres e-mail:
biuro@agrofoto.pl.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
po akceptacji Regulaminu, skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie nazwy Użytkownika
(loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie); Użytkownik dokonuje
założenia konta lub loguje się do Serwisu wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność
i ryzyko.
Moderator – osoba wyznaczona przez Administratora posiadająca uprawnienia nadane mu przez
Administratora, m.in. do akceptacji lub odrzucania informacji wprowadzanych przez Użytkowników do
list rozwijalnych dostępnych w Serwisie i do kontaktu z Użytkownikiem.
Dokumentacja polowa – wszelkie dokumenty, utworzone w Serwisie automatycznie dla danego
Użytkownika na podstawie podanych przez Użytkownika informacji (np. karta polowa, zestawienie
stanu magazynowego i zakupów, zestawienia kosztów, upraw, raporty, statystyki itd.).
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników
w oparciu o niniejszy Regulamin.
Konto – dostępne wyłącznie dla danego Użytkownika, po zalogowaniu miejsce w Serwisie,
za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi
z udziałem w Serwisie.
Serwis – serwis internetowy agrodzienniczek.pl znajdujący się pod adresem internetowym
www.agrodzienniczek.pl, stanowiący stronę internetową będącą własnością Administratora,
za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkownika Usługi drogą elektroniczną, skierowany
do rolników prowadzących uprawy polowe, będący platformą umożliwiającą zalogowanym
Użytkownikom prowadzenie on-line karty polowej, zarządzanie magazynem i generowanie
na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika raportów dotyczących m.in. upraw, prac
polowych, kosztów związanych z prowadzeniem uprawy oraz dostęp on-line do zapisanych w Serwisie
informacji, a także korzystanie z innych usług oferowanych w ramach Serwisu.
Dane Osobowe – gromadzone w ramach Konta informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane
przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu
oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził stosowną zgodę.
III.

Rejestracja, odstąpienie i rezygnacja z korzystania z zasobów Serwisu

1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu są bezpłatne.
2. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie
z zasobów Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki zasobów
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW: Chrome, FF, Edge lub Safari. Najwyższy
komfort podczas użytkowania Serwisu można osiągnąć korzystając z aktualnych wersji

przeglądarek internetowych, których pobranie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi kosztami:
Google Chrome (wersja 32 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 24 i nowsza) Microsoft Internet
Explorer w wersji 11. Zalogowanie do Serwisu nie będzie możliwe za pomocą przeglądarki Internet
Explorer 10 lub starszej jej wersji. Korzystanie z Serwisu za pomocą innych przeglądarek może
powodować problemy w prawidłowym wyświetlaniu treści. Zaleca się korzystanie z przeglądarek
internetowych z włączoną obsługą plików cookies, w celu umożliwienia prawidłowego
funkcjonowania Serwisu i wygodniejszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. Zarejestrowanie Konta Użytkownika w Serwisie wymaga:
1) wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail),
nazwy użytkownika (login) oraz hasła,
albo
2) zalogowania się poprzez posiadane przez Użytkownika konto w serwisie agrofoto.pl, serwisie
Facebook lub konto Google.
4. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika
niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych podanych podczas rejestracji, których podanie jest obligatoryjne i niezbędne
do założenia Konta Użytkownika oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną. Podanie danych wymaganych do rejestracji jest dobrowolne, jednakże konieczne
w celu założenia Konta Użytkownika.
5. W celu prawidłowego dokonania rejestracji Administrator Serwisu przesyła na podany przez
Użytkownika adres e-mail informację o sposobie zakończenia procedury rejestracyjnej oraz
potwierdzenie rejestracji w Serwisie.
6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta z momentem
dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności składającej się na procedurę rejestracji.
7. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody
Administratora.
8. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Administratorem umowę w zakresie
Usług świadczonych w ramach Serwisu. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą rezygnacji
z korzystania z Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, poprzez wybranie
przez Użytkownika opcji „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie
przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.
9. Administrator może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego
terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez
Administratora.
10. Administrator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia
okoliczności przewidzianych w pkt IV. ust. 2, 3, 5 i 6 Regulaminu.
11. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Administrator zablokuje dostęp
do Konta Użytkownika w ramach Serwisu do czasu jego ostatecznego usunięcia.

12. Rozwiązanie umowy przez Administratora na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Użytkownik powoduje, iż ponowna rejestracja Użytkownika do Serwisu jest niemożliwa bez
zgody Administratora.
13. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach rozpoczęcia
świadczenia Usług, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Za rozpoczęcie świadczenia Usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności
po dokonaniu rejestracji Konta, stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
15. Odstąpienie konsumenta od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika
oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego
w toku rejestracji do Serwisu na adres e-mail: biuro@agrofoto.pl.
IV.

Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów
prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić
lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wskazania w formularzu rejestracyjnym oraz do aktualizowania
w ramach Konta swoich Danych Osobowych, tj.: adresu e – mail, nazwy użytkownika (login).
Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w ramach Konta danych osób trzecich bez zgody
tych osób.
4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika jest możliwe po uzupełnieniu przez niego
danych dotyczących pola (takich jak: nazwa pola, rodzaj uprawy, numer działki, obszar
ewidencyjny, areał), prac wykonywanych na polu, ilości i rodzaju zastosowanych środków ochrony
roślin i nawozów, ilości i rodzaju zakupów do magazynu i dostawców. Podanie tych danych przez
Użytkownika jest dobrowolne, jednak niewprowadzanie danych przez Użytkownika lub podanie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym uniemożliwi Użytkownikowi uzyskanie wiarygodnego
obrazu stanu gospodarstwa rolnego w Dokumentacji polowej wygenerowanej w Serwisie na
podstawie wprowadzonych przez Użytkownika informacji (m.in. w prowadzonej karcie pola,
ewidencji dotyczącej stanu magazynowego, różnego rodzaju raportach i statystykach). Użytkownik
uzupełnia część informacji poprzez wybór z rozwijalnej listy. Użytkownik ma prawo zaproponować
dodanie do rozwijalnej listy nowej informacji, która zostanie skutecznie dodana do listy po
wcześniejszej akceptacji przez Moderatora. W przypadku niezaakceptowania informacji
wprowadzonej przez Użytkownika, Moderator przekazuje Użytkownikowi informację o niedodaniu
informacji do listy oraz wskazuje powód odrzucenia informacji. Komunikacja z Moderatorem
odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Użytkownika przy rejestracji. Podanie
przez Użytkownika dodatkowych danych (np. lokalizacji) umożliwia korzystanie z dodatkowych
funkcji Serwisu (np. wyświetlania informacji o aktualnej pogodzie, korzystania z porównywarki
ilości użytych środków ochrony roślin lub nawozów przez innych rolników z danego regionu).

5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści należących do Administratora,
w tym szaty graficznej Serwisu i poszczególnych jego elementów, w zakresie wykraczającym poza
użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
a) zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub
udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza
dozwoloną prawem;
b) umieszczanie treści zaczerpniętych z Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe
było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu
tak wytworzonych egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego
rozpowszechniania.
6. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony hasła do indywidualnego Konta w Serwisie przed
osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane
umożliwiające korzystanie z jego Konta w Serwisie, w tym za działania osób, które weszły
w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.
7. Administrator oświadcza, że niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Serwisu
agrodzienniczek.pl. Użytkownik korzystając z połączeń (linków) zamieszczonych w Serwisie,
pozwalających na dostęp do innych serwisów internetowych powinien zapoznać
się z regulaminami ustanowionymi przez administratorów tych serwisów oraz stosować się
do nich. Użytkownik na własne ryzyko korzysta z innych serwisów (stron internetowych), do
których uzyskuje dostęp za pośrednictwem połączeń (linków) zamieszczonych w Serwisie.
8. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Moderatorem poprzez dostępny w Serwisie formularz
kontaktowy. W tym celu Użytkownik podaje swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do przesłania wiadomości Moderatorowi. Podanie adresu e-mail
nienależącego do Użytkownika uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi Moderatora.
9. Jeżeli Użytkownik posiada konto w serwisie agrofoto.pl, Użytkownik ma możliwość pobrania kopii
swoich danych z serwisu agrofoto.pl. Użytkownik posiadający konto w serwisie vitalfields.com.pl
ma możliwość pobrania swoich danych z serwisu vitalfields.com.pl.
10. Użytkownik ma możliwość opublikowania w serwisie agrofoto.pl swoich danych wprowadzonych
w Serwisie w celu prowadzenia Dokumentacji polowej.
11. Serwis umożliwia eksportowanie danych wprowadzonych przez Użytkownika do pliku, nadając im
formę możliwego do wydrukowania dokumentu.

V.

Odpowiedzialność Użytkownika i Administratora

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji wprowadzanych do Serwisu,
na podstawie których prowadzona jest Dokumentacja polowa Użytkownika. Dokumentacja
polowa tworzona w Serwisie ma charakter ewidencyjny i stanowi odzwierciedlenie informacji
wprowadzonych przez Użytkownika.

2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własny użytek, a wszelkie działania są przez niego podejmowane
w oparciu o Dokumentację polową na ryzyko Użytkownika. Administrator nie weryfikuje
poprawności informacji wprowadzanych przez Użytkownika. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za prawidłowość Dokumentacji polowej (w tym za brak bieżącego uzupełniania
informacji przez Użytkownika), która jest sporządzana automatycznie przy wykorzystaniu
modułów obliczeniowych dostępnych w Serwisie na podstawie informacji podanych przez
Użytkownika ani za szkody poniesione przez Użytkownika lub podmioty trzecie w wyniku
wykorzystania Dokumentacji polowej przez Użytkownika.
VI.

Prawa i Obowiązki Administratora

1. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje
całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
b. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie.
2. Administrator bez uzyskiwania dodatkowego oświadczenia lub zgody Użytkownika ma prawo do:
a. wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności
reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich,
a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych,
komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora
jak i podmioty trzecie oraz przeprowadzanie webankiet wśród Użytkowników,
b. zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku
Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez
możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika.
3. Administrator zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, zdjęcia,
teksty, stanowią własność Administratora i są prawnie chronione.
4. Administrator ma obowiązek usunąć Konto na żądanie Użytkownika. Obowiązek ten aktualizuje się
jedynie w przypadku, gdy Administrator dysponuje pewnymi informacjami potwierdzającymi,
że osoba zgłaszająca żądanie usunięcia Konta jest jego założycielem.
5. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających
jakiekolwiek informacje zgromadzone przez Użytkownika w Serwisie.
6. Administrator ma prawo korygować zawartość strony internetowej agrodzienniczek.pl
w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Administrator jako zarządca Serwisu
dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez żadnych zakłóceń, jednakże
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy jak
i też zakłócenia w działaniu strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo
do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania
Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych
w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci
Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
9. Administrator zastrzega, że Usługi świadczone w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek
decyzji.
10. Administrator zapewnia, że dane wprowadzane przez Użytkownika w celu prowadzenia
Dokumentacji polowej nie będą wykorzystywane w innych celach niż prowadzenie Dokumentacji
polowej Użytkownika.
VII.

Dane osobowe

1. Administrator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu
konieczne jest podanie do wiadomości Administratora w toku procedury rejestracji Danych
Osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest „AGROFOTO SKOWROŃSKI.PL” sp. j.
z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: biuro@agrofoto.pl.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których Dane
Osobowe dotyczą, określa Polityka prywatności Serwisu.
VIII.

Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez
zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi na adres e-mail: biuro@agrofoto.pl.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo
pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających
z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych
Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
IX.

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie.
2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora,
w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności
uzasadniania tych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu
Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz poprzez poinformowanie
Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty wewnętrznej w ramach Serwisu
– przynajmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.
3. Użytkownik, po zalogowaniu się do Konta Użytkownika otrzymuje informację o zmianach
w Regulaminie, na które może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okienka ze zgodą. Brak
akceptacji zmian w Regulaminie powoduje zablokowanie możliwości korzystania przez

Użytkownika z Konta i związanych z jego posiadaniem funkcjonalności oraz jest równoznaczny
z rozwiązaniem umowy z Administratorem.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem
lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
5. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

